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Z dniem 1 stycznia 2020 r. wszedl w zycie art. 4 ustawy z dnia 19 lipea 2019 r. 0 zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach oraz niektorych innych ustaw (Oz. U. poz. 1579), klory zmienil 
ustaw~ z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu drogowym (Oz. U. z 2018 r. poz. 1990, 
z pOin. zm .). W uslawie - Prawo 0 ruchu drogowym (zwanej dalej P.r.d.) od 1 slycznia 2020 r. zoslalo 
zmienione brzmienie art. 71 usl. 7, dodanyart. 140mb oraz zmieniony art. 140n, skulkujqce powslaniem 
nowego zadania dla starosty nakladania w drodze decyzji administracyjnej kary pieni~znej, 0 ktorej mowa 
wart. 140mb. 

UwzglE1dniajqc pytania zglaszane przez organy rejestrujqce pojazdy dotyczqce stosowania ww. przepis6w, 
Oepartament Transportu Orogowego Ministerstwa Infrastruktury podjql inicjatyw~ przygotowania odniesienia 
do zasadniczych kwestii podnoszonych przez urz~dy w sprawach kar pieniE1znych, we wspOlpracy 
z przedstawicielami strony samorzqdowej. 

W konsekwencji przygotowany zostal dokument "Informacje i propozycje interpretacji zasadnlczych 
kwestii zwi~zanych z wejsciem w zycie kar pieni~znych od 1 stycznia 2020 r. nak/adanych przez 
starost~", ktory przekazujemy Par'istwu w zalqczeniu. 

Przedmiotowy dokument zoslal uzgodniony przez przedstawicieli strony samorzqdowej Ij. Zwiqzek Powiat6w 
Polskich, Uni~ Metropolii Polskich, Zwiqzek Miast Polskich i Ogolnopolskie Stowarzyszenie Szefow 
WydzialOw Komunikacji. 

Przekazujqc powyzszy dokument zakladamy, i.e bE1dzie on stanowil pomoc i wsparcie dla Par'istwa 
w szczeg61nosci w poczqtkowym okresie stosowania ww. przepisow. Nalei.y jednak podkresli6, ze 
przedstawione w nim propozycje interpretacji zagadnien majq charakter niewiqzqcy. Oecyzja administracyjna 
o nalozeniu kary nalezy do wylqcznej wlasciwosci starosty. W ramach indywidualnego postE1powania 
w sprawie omawianych kar starosta dokonuje oceny slanu faktyczno-prawnego stosujqC odpowiednio 
przepisy art. 140mb P.r.d. oraz przepisy z nimi powiqzane, z uwzgl~dnieniem przepis6w odr~bnych 
wymienionych wart. 140n usl. 6 P.r.d. 
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Informacje i propozycje interpretacji zasadniczych kwestii zwi~zanych 
z wejsciem w zycie kar pieni~znych od 1 stycznia 2020 r. 

nakfadanych przez starost~ 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wszed! w zycie art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579), kt6ry 
zmieni! ustaw~ z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo 0 ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 
z p6zn. zm.). 

W ustawie - Prawo 0 ruchu drogowym (zwan'l dalej P.r.d.) od 1 stycznia 2020 r. zosta!o zmienione 
brzmienie art. 71 ust. 7, dodanyart. 140mb oraz zmieniony art. 140n. 

Art. 140mb P.r.d. okresla, ze kto: 

1) b~d'lc w!ascicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium palistwa cz!onkowskiego Unii 
Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

2) b~d'lc w!ascicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew 
przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty 0 nabyciu lub zbyciu pojazdu 

- podlega karze pieni",znej w wysokosci od 200 do 1000 z!. 

PowyZsze kary nak!ada starosta , a wp!ywy z tych kar stanowiq doch6d powiatu. 

Uwzgl",dniaj'lc pytania zg!aszane przez organy rejestruj'lce pojazdy dotycz'lce stosowania ww. 
przepis6w, Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury podj'l! inicjatyw~ 

i przygotowal odniesienie do zasadniczych kwestii zg!oszonych przez urz~dy w sprawach kar 
pieni~znych , przedstawione ponizej . 

Nalezy zaznaczyc, ze przedstawione propozycje interpretacji niektorych zagadnieti maj'l 
charakter niewi'lz'lcy, uwzgl",dniaj'lc, ze decyzja administracyjna 0 na!ozeniu kary 
w indywidualnym post",powaniu nalezy do WY!'lcznej wlasciwosci starosty. 

Zgodnie z ustaleniem ze spotkania z przedstawicielami strony samorz'ldowej w dniu 15.11.2019 r. 
w Ministerstwie Infrastruktury - niniejszy dokument zosta! przekazany 17.12.2019 r. do uzgodnienia 
ze Zwi'lzkiem Powiat6w Polskich, Uni'l Metropolii Polskich, Zwi'lzkiem Miast Polskich i Ogolnopolskim 
Stowarzyszeniem Szef6w Wydzia!6w Komunikacji. Uwagi ww. organizacji zostaly rozpatrzone 
i odpowiednio uwzgl~dnione. Dodatkowe uzgodnienia w tej sprawie mia!y miejsce z ww. partnerami 
samorz'ldowymi w dniu 13.01.2020 r. 

1. Nowe przepisy wykonawcze 

W zwi'lzku z wejsciem w zycie wymienionej na wst~pie ustawy i wejsciem w zycie art. 140mb P.r.d. 
z dniem 1 stycznia 2020 r. istotne dla stosowania tych przepis6w jest r6wniez rozporz'ldzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniaj'lce rozporz'ldzenie w sprawie rejestracji i oznaczania 
pojazd6w oraz wymagan dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2483). 

Zmiana rozporz'ldzenia obejmuje takie istotne kwestie jak: 

- okreslenie poj~cia daty sprowadzenia pojazdu z terytorium panstwa czlonkowskiego Unii 
Europejskiej ; 
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- wprowadzenie przepisu, aby w dowodzie wlasnosci potwierdzajqcym przeniesienie prawa wlasnosci 
przed pierwszq rejestracjq pojazdu nieb<;!dqcego pojazdem nowym po jego sprowadzeniu z terytorium 
panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej , byla zamieszczana przez zbywc<;! pojazdu adnotacja 
o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium tego panstwa albo bylo dolqczane do tego wniosku 
oswiadczenie 0 tej dacie; 

- zmian<;! wzoru wniosku 0 rejestracj<;!/czasowq rejestracj<;!lwyrejestrowanie pojazdu poprzez podanie 
przez wnioskujqcego, odpowiednio do rejestrowanego pojazdu, daty sprowadzenia pojazdu 
nieb<;!dqcego pojazdem nowym z terytorium panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej , jesli datq tego 
sprowadzenia jest dzieli po dniu 31 grudnia 2019 r. oraz dodanie we wniosku oswiadczenia, ze dane 
i informacje zawarte we wniosku Sq aktualne i zgodne ze stanem faktycznym . Wniosek b<;!dzie 
jednoczesnie stanow~ wykonanie innego obowiqzku ustawowego, tj. zawiadomienia przez wlasciciela 
pojazdu 0 nabyciu/zbyciu pojazdu uprzednio zarejestrowanego. Uprosci to wypelnienie przez 
wlasciciela pojazdu obowiqzku wynikajqcego art. 78 us!. 2 pkt 1 P.r.d. poprzez zlozenie Iqcznie 
z wnioskiem skladanym przez wlasciciela pojazdu na podstawie art. 73 us!. 1, art. 74 us!. 1 czy art. 79 
us!. 1 P.r.d. r6wniez zawiadomienia 0 nabyciu/zbyciu pojazdu. Zmniejszy tez obciqzenia dla organu 
rejestrujqcego w zwiqzku z czynnosciami wynikajqcymi z tych przepis6w. 

2. Sprawy, do ktorych b~dq mialy zastosowanie kary pieni~zne w zwiqzku 
z wejsciem w zycie art. 140mb P.r.d. 

Stanowisko w tym zakresie oepartament Transportu orogowego Ministerstwa Infrastruktury, po 
uzgodnieniu z partnerami samorzqdowymi , przedstawil w pismie z dnia 24 grudnia 2019 r. (oTo-
3.4400.877.2019) i zostalo one zamieszczone w portalu . Informacje dla starostw" w systemie 
teleinformatycznym rejestracji . 

Zgodnie z powyzszym uwzgl<;!dniajqc: 

• 

• 

nowe brzmienie art. 71 us!. 7 i 140mb P.r.d. od 1 styczn ia 2020 r. 

przepisy rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniajqcego 
rozporzqdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazd6w oraz wymagali dla tablic 
rejestracyjnych, obowiqzujqce od dnia 1 stycznia 2020 r. 

nalezy przyjqC, ze ww. przepisy nie b<;!dq mialy zastosowania do czynnosci sprzed wejscia w zycie 
ustawy. A zatem kary b<;!dq nakladane w przypadku spelnienia jednego z nast<;!pujqcych warunk6w: 

• sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019 r. albo nabycia pojazdu nieb<;!dqcego pojazdem 
nowym, sprowadzonego z terytorium palistwa czlonkowskiego UE gdy datq sprowadzenia 
pojazdu jest dzieli po dniu 31 grudnia 2019 r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 
dni od daty jego sprowadzenia ; 

• nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019 r. 
i niezawiadomienia 0 tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia. 

3. Kto podlega karze pieni~znej z art. 140mb pkt 1 P.r.d. 

Zgodnie z art. 140mb pkt 1 P.r.d. kto: 

bedac wlascicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium panstwa czlonkowskiego Unii 
Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 us!. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej - podlega karze pieni<;!znej w wysokosci od 200 do 1000 zl. 
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Art. 71 ust. 7 PRD wedlug nowego brzmienia nadanego ustawq z dnia 19 lipca 2019 r. stanowi , ze 
wlasciciel pojazdu, nieb~dqcego nowym pojazdem, sprowadzonego 
czlonkowskiego Unii Europejskiej jest obowiazany zarejestrowac 
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia . 

z terytorium paristwa 
pojazd na terytorium 

Brzmienie art. 140mb pkt 1 P.r.d. wskazuje, ze ten , kto jest wlascicielem pojazdu sprowadzonego 
z terytorium paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej i nie dokonuje czynnosci zwiqzanych 
z rejestracjq pojazdu w terminie okreslonym wart. 71 ust. 7 P.r.d., podlega karze pieni~znej . Kara ta 
dotyczyc b~dzie wi~c wlasciciela pojazdu, ktory sprowadzi! pojazd nieb~dqcy pojazdem nowym 
z terytorium paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej albo nabyl taki sprowadzony pojazd i nie 
zarejestrowal na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia 
z terytorium paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej. Karze z art. 140mb pkt 1 P. r. d. podlega 
osoba, ktora jest wlascicielem pojazdu w chwili uplywu 30 dnia od dnia sprowadzenia pojazdu 
z terytorium paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej . 

Nalezy uwzgl~dnic , ze co do zasady organ rejestrujqcy prowadzi odrE"bne post~powania wobec 
kazdego ze wspo!wlascicieli. W przypadku zaistnienia przeslanek z art. 62 Kpa organ moze rozwazyc 
prowadzenie wspolnego Uednego) post~powania. 

Przewidziane jest, ze na podstawie prowadzonych post~powari przez starost~ , informacja 
odpowiednio 0 wlascicielach pojazdu, ktorzy nie wykonali obowiqzku z art. 71 ust. 7 P.r.d. - b~dzie 

udost~pniana starostom na podstawie sporzqdzanych raportow w systemie teleinformatycznym 
rejestracji dla organow wlasciwych dla miejsca zamieszkaniaisiedziby wlasciciela pojazdu. Informacja 
z raportu b~dzie rowniez stanowic podstaw~ wszcz~cia post~powania przez starest", w sprawie 
nalozenia kary, 0 ktorej mowa wart. 140mb pkt 1·P.r.d. 

4. Sprowadzenie pojazdu z terytorium panstwa cztonkowskiego 
Unii Europejskiej 

Zasadniczq kwestiq dla stosowania art. 140mb pkt 1 P.r.d. przez starost~ jest okreslenie daty 
sprowadzenia pojazdu z terytorium paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej . Tak jak wskazano 
powyzej poj~cie tej daty zawarto w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019 r. 
zmieniajqcego rozporzqdzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdow oraz wymagari dla tablic 
rejestracyjnych. Zgodnie z rozporzqdzeniem t~ dat", b~dzie podawal rowniez wlasciciel pojazdu we 
wniosku stanowiqcym zalqcznik nr 1 i 2 do rozporzqdzenia. Jednoczesnie zbywca pojazdu 
nieb",dqcego pojazdem nowym sprowadzonym z terytorium paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej 
przed pierwszq rejestracjq na terytorium RP b~dzie obowiqzany podac t~ dat~ dokonujqc adnotacji 
w dowodzie wlasnosci wystawionym dla nabywcy albo dolqczyc do tego dowodu wlasnosci 
oswiadczenie 0 tej dacie. 

Uwzgl~dniajqc : 

- fakt, ze kara pieni~zna z art. 140mb pkt 1 P.r.d. nie dotyczy wlasciciela pojazdu, 0 ktorym mowa 
w art. 71 ust. 6 P.r.d.; 

- okreslenia z przepisu art. 140mb pkt 1 P.r.d. oraz ww. rozporzqdzenia 

nalezy przyjqc, ze przepis art. 140mb pkt 1 P.r.d. nie ma zastosowania do wlasciciela pojazdu 
sprowadzonego z paristwa nieb",dqcego paristwem czlonkowskim UE, rowniez jesli pojazd ten zostal 
odprawiony na granicy obszaru celnego UE. Oznacza to, ze kara pieni~zna z art. 140mb pkt 1 P.r.d. 
b",dzie miala zastosowanie wylqcznie do wlascicieli w przypadku pojazdow sprowadzonych 
z terytorium paristw czlonkowskich UE nieb~dqcych pojazdami nowymi i w praktyce zarejestrowanych 
na terytorium tych paristw. 
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Kwestia daty sprowadzenia pojazdu z terytorium innego paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej nie 
jest dotychczas uregulowana w innych przepisach i zasadne bylo, aby w ww. rozporzOldzeniu 
okreslono poj~cie tej daty uwzg l ~dniajOlc, ze informacja 0 tej dacie jest niezb~dna dla starosty 
w kontekscie stosowania przepisu art. 140mb pkt 1 P.r.d. Istotna w okresleniu tego poj,?cia byla 
konkluzja z otrzymanego wyjasnienia Ministerstwa Finans6w na gruncie przepis6w podatkowych 
i orzecznictwa sOldowo-administracyjnego, ze zwiOlzane z nabyciem wewn Oltrzwsp61notowym 
przemieszczenie wyrobu nie mozna rozumiec jako przekroczenia granicy pomi~dzy krajem 
a paristwem czlonkowskim, bowiem zasadnicze znaczenie ma osoba nabywcy i realizowane przez 
niego lub na jego rzecz przemieszczenie, kt6re rozpoczyna si~ w okreslonym miejscu na obszarze 
paristwa czlonkowskiego i koriczy si~ w kraju , r6wniez w miejscu oznaczonym. 

Podanie przez wlasciciela pojazdu daty sprowadzenia pojazdu z terytorium paristwa czlonkowskiego 
Unii Europejskiej moze miec wylOlcznie charakter .deklaratywny·. W obecnym stanie prawnym nie ma 
mozliwosci zOldania od wlasciciela pojazdu urz~dowego poswiadczenia tej daty dla celu jej weryfikacji. 
Analogicznie kwestia ta jest rozwiqzana w przepisach wykonawczych zwiOlzanych z wypelnianiem 
np. deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnOltrzwsp61notowego 
samochod6w osobowych. 

5. Rejestracja pojazdu w rozum ieniu P.r.d. 

W kontekscie art. 71 us!. 7 i 140mb pkt 1 P.r.d. zasadne jest odniesienie si~ do sformulowania co 
stanowi 0 rejestracji pojazdu. 

Poza poj~ciem rejestracji pojazdu, 0 kt6rej mowa wart. 73 P.r.d. ustawa ta okresla poj~cie rejestracji 
czasowej (art. 74), profesjonalnej rejestracji (art 8Ot) . Ocenia si~ , ze za rejestracj,? pojazdu nalezy 
uznac procedur<; w trybie przepisu art. 73 ust.1 , w kt6rej nadano numer rejestracyjny dla pojazdu 
i dokonano identyfikacji tego pojazdu. Numer ten jest nadawany juz w pierwszym etapie tej procedury 
tj . rejestracj i czasowej z urz<;du i jest tozsamy z numerem rejestracyjnym okreslonym w dowodzie 
rejestracyjnym. Terminem .granicznym· - 30 dni - jest dzieri zarejestrowania pojazdu tj . wydanie 
decyzji 0 czasowej rejestracji pojazdu z urz<;du z nadaniem stalego numeru Gesli spelnione sOl 
wymagania dokonywane w dniu zlozenia wniosku 0 rejestracj<; pojazdu - zgodnie z przepisami 
niezwlocznie) . 

W zwiOlzku z powyzszym rejestracja czasowa na wniosek wlasciciela pojazdu, zlozenie wniosku 
o rejestracj,? pojazdu bez rozstrzygni~cia 0 rejestracji nie wyczerpuje znamion dokonania rejestracji 
pojazdu w kontekscie brzmienia przepisu art. 71 ust. 7 i 140mb pkt 1 P.r.d. Niezarejestrowanie 
pojazdu, 0 ktorym mowa wart. 71 us!. 7 P.r.d. i niewydanie decyzji, 0 ktorej mowa powyzej, uzasadnia 
wszcz,?cie post<;powania przez starost<; 0 nalozenie kary z art. 140mb pkt 1 P.r.d. 

6. Wniosek 0 rejestracjl1 pojazdu tqcznie z zawiadomieniem 0 nabyciu i zbyciu 
pojazdu wczes niej zarejestrowanego 

Zawiadomienie 0 nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz rejestracja/czasowa rejestracja/wyrejestrowanie 
pojazdow jako odr<;bne procedury okreslone byly i sOl w oddzielnych odpowiednio przepisach art. 73, 
74 oraz art. 78 ust. 2 pkt 1 i art. 79 P.r.d. Nie ma jednak przeszkody IOlcznego wykonania tych 
procedur tj. zlozenia wniosku 0 rejestracj<; pojazdu/czasowOl rejestracj,?/wyrejestrowanie pojazdu wraz 
z zawiadomieniem 0 nabyciu/zbyciu pojazdu . Kwestia ta zostala okreslona w ww. rozporzOldzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniajOlcego rozporzOldzenie w sprawie rejestracji 
i oznaczania pojazdow oraz wymagari dla tablic rejestracyjnych - we wzorze wniosku stanowiOlcego 
zalOlcznik nr 1 do rozporzOldzenia. ZalOlcznik nr 2 do rozporzOldzenia w tym zakresie nie zmieniono 
uwzgl<;dniajOlc znikomy zakres spraw zwiOlzany z rejestracjOl pojazd6w na podstawie art. 73 ust. 2a 
P.r.d. 

Zlozenie wniosku przez wlasciciela pojazdu 0 rejestracj<;/czasowOl rejestracj,? albo wyrejestrowanie 
pojazdu z jednoczesnym zawiadomieniem 0 nabyciu lub zbyciu pojazdu eliminuje skladanie 
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dodatkowego dokumentu a tym samym zmniejsza obciqzenia administracyjne zar6wno dla wlasciciela 
pojazdu jak i dla starosty. 

Powyzsza zmiana we wzorze wniosku 0 rejestracj,?, czasowq rejestracj,? albo wyrejestrowanie pojazdu 
nie ogranicza tego, ze wlasciciel pojazdu wykonujqc obowiqzek ustawowy z art. 78 ust. 2 pkt 1 P.r.d. 
ma prawo odr,?bnie zlozy6 zawiadomienie 0 nabyciu/zbyciu pojazdu zarejestrowanego r6wniez 
w spos6b dotychczasowy - na formularzu urz,?du, albo skladajqc wlasne zawiadomienie, r6wniez dla 
wi~kszej ilosci pojazd6w, co moze mie6 miejsce w przypadku przedsi,?biorc6w prowadzqcych 
dzialalnos6 gospodarczq - bez korzystania z ww. wniosku 0 rejestracj,?, czasowq rejestracje albo 
wyrejestrowanie pojazdu . W przypadku zlozenia zawiadomienia 0 nabyciu pojazdu wymagane jest 
zalqczenie do tego zawiadomienia kopii dowodu wlasnosci nabytego pojazdu. 

W przypadku przeniesienia prawa wlasnosci pojazdu i przedlozenia ki lku umow sprzedazy w ramach 
zawiadomienia 0 nabyciu/zbyciu pojazdu - kazdy nabywca/zbywca podlega karze jesli nie dopeinil 
obowiqzku z art. 78 ust. 2 pkt 1 P.r.d. 

Zastosowanie art. 140mb pkt 2 P.r.d. b,?dzie mialo rowniez miejsce w odniesieniu do osoby, ktora 
nabyla lub zbyla udzial we wlasnosci pojazdu jako jeden z jego wsp6lwlascicieli . 

Art. 78 ust. 1 - 3 P.r.d. , nie byl zmieniony ustawq z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach oraz niektorych innych ustaw. Sprawy przyj,?cia 
zawiadomien 0 nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego organ prowadzi zgodnie 
z dotychczasowymi przepisami. 

Przewidziane jest, ze na podstawie prowadzonych post,?powan przez starost~ , informacja 
odpowiednio 0 zbywcy/nabywcy, kt6rzy nie wykonali obowiqzku z art. 78 ust. 2 pkt 1 P.r.d. - b,?dzie 
udost,?pniana starostom na podstawie sporzqdzanych raport6w w systemie teleinformatycznym 
CEP/rejestracji dla organ6w wlasciwych dla ich miejsca zamieszkania/siedziby. Informacja z raportu 
b,?dzie r6wniez stanowi6 podstaw,? wszcz,?cia post,?powania przez starost'? w sprawie nalozenia kary, 
o ktorej mowa wart. 140mb pkt 2 P.r.d. 

7. Tryb wydawania kart pojazd6w oraz dokonywania w nich wpis6w pozostaje 
bez zmiany po 1 stycznia 2020 r. 

Przepisy art. 78 ust. 1 - 3 P.r.d . nie byly zmienione ustawq z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zmianie 
ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach oraz niekt6rych innych ustaw. 

Przepis art. 78 ust. 3 P.r.d. m6wi 0 dokonaniu odpowiednich wpis6w w ka rcie pojazdu przez 
starost'? dla udokumentowania zdarzen, 0 kt6rych mowa w ust. 2. Dla wykonania odpowiedniego 
wpisu zdarzenia starosta stosuje przepisy dotychczasowe. 

8. Wtasc iwosc organu w kontekscie wykonania przepis6w art. 140mb P.r.d. 

Zgodnie z Kpa organy Sq zobowiqzane do przestrzegania swojej wlasciwosci rzeczowej i miejscowej. 
Zasadniczo przy nakladaniu kar pieni,?znych z art. 140mb decydujqca b,?dzie wlasciwosc miejscowa 
organu (starosty). 

Kara pieni,?zna za niezarejestrowanie pojazdu nieb,?dqcego pojazdem nowym 
sprowadzonego z terytorium panstwa czlonkowskiego UE wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 
P.r.d. 

Rejestracj i pojazdu na wniosek wlasciciela pojazdu dokonuje starosta na podstawie art. 73 ust. 1 
P.r.d .- wlasciwy dla miejsca zamieszkania/siedziby wlasciciela pojazdu. 

Z ww. przepis6w wynika. ze w tym przypadku kare pienieznq naklada organ (starosta) wlasciwy dla 
miejsca zamieszkania/siedziby wlasciciela pojazdu zobowiqzanego do rejestracji pojazdu. 
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Przewidziana jest na podstawie prowadzonych post~powari przez starost~ , informacja 0 posrednich 
wlascicielach pojazdu sprowadzonego, ktorzy nie wykonali obowiqzku z art. 71 ust. 7 P.r.d. - na 
podstawie sporzqdzanych raportow w systemie teleinformatycznym rejestracji dla organow wlasciwych 
dla ich miejsca zamieszkania/siedziby. 

Kara pieni~zna za niezawiadomienie 0 nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na 
terytorium RP wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 P.r.d . 

Zasadne jest przyj~cie, ze organem wlasciwym do nalozenia tej kary b~dzie organ wlasciwy dla 
miejsca zamieszkaniaisiedziby nabywcy/zbywcy pojazdu. 

Nabywca pojazdu w organie wlasciwym dla swojego miejsca zamieszkania/siedziby b~dzie 

wnioskowal 0 rejestracj~ pojazdu jak i zawiadamial 0 jego nabyciu. 

Zawiadomienie 0 zbyciu pojazdu jest skladane w organie wlasciwym dla mle)sca 
zamieszkania/siedziby zbywcy. Zasadniczo w przypadku zbywcy pojazdu organem wlasciwym dla 
jego miejsca zamieszkan ia/siedziby b~dzie jednoczesnie organ, w ktorym pojazd byl zarejestrowany. 

Zauwaza si~ , ze w przepisach nie ma obowiqzku dla starosty wzywania wlasciciela pojazdu do 
dokonania rejestracji pojazdu czy tez wzywania do zlozenia zawiadomienia 0 nabyciu lub zbyciu 
pojazdu. Starosta naklada omawiane kary pieni~zne za niedokonanie tych obowiqzkow w terminie, 
jesli na podstawie otrzymanego wniosku, zawiadomienia, raportu , informacji (np. innego organu) 
powstala sytuacja uzasadniajqca wszcz~cie przez starost~ post~powania 0 nalozenie tych kar. 

9, Zr6znicowanie wysokosci kary pien i~zn ej i przestanki do wymierzan ia 
kar pieni~znych 

Zroznicowanie wysokosci kary pieni~znej jest odzwierciedleniem zasady proporcjonalnosci nakladanej 
kary za zaniechanie wykonania ustawowego obowiqzku. Obecnie w legislacji stosuje si~ przepisy 
roznicujqce kary pieni~zne za okreslone naruszenie. 

Zasadnicze kryterium dla zroznicowania wysokosci kary pien i ~znej, 0 ktorej mowa wart. 140mb 
wynika z art. 140n ust. 4 P.r.d ., zgodnie z ktorym ustalajqc wysokosc kary pieni~znej uwzg l~dnia si~ 

zakres naruszenia, powtarzalnosc naruszeri oraz korzysci finansowe uzyskane z tytulu naruszenia 
ustawy. W zwiqzku z art. 189a § 2 pkt 1 Kpa w post~powaniach dotyczqcych art. 140mb P.r.d. nie 
stosuje si~ przeslanek wymiaru administracyjnej kary pi eni~znej okreslonych wart. 189d Kpa. 

10, Sytuacje zastosowania ulg w sptacie kary pien i~znej 

Zgodnie z art. 140n ust. 6 P.r.d. do kar pieni~znych , 0 ktorych mowa wart. 140ma i art. 140 mb, 
w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje si~ odpowiednio przepisy dzialu III ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W sytuacji stosowania dzialu III Ordynacji podatkowej nie 
majq zastosowania przepisy Kpa. 

W zwiqzku z powyzszym przepisy Dzialu III Ordynacji podatkowej w zakresie ulg w splacie 
zobowiqzari podatkowych czy tez wygasni~cia zobowiqzari podatkowych, wskutek m. in . 
zaniechan ia poboru, umorzenia zaleglosci, przedawn ienia w splacie zobowiqzari podatkowych, 
mogq miec zastosowanie odpowiednio do kar pieni~znych , 0 ktorych mowa wart. 140 mb P.r.d. 
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